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•

ted Nations Decade of Education for
Sustainable Development een belangrijke rol gaat spelen in positieve veranderingen voor ons land. Gecoördineerd
door onze Associatie hebben NGO’s in
Armenië, Azerbeidzjan en Georgië voor
deze Decade een actieplan ontwikkeld,
waarbij het Earth Charter een speciale
rol heeft in het systeem van formeel en
informeel onderwijs.
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